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Det korte, forsømte forår 

 
Undervisningsministeriet har 
forkortet eksamensperioden i 
år, så der er blevet mere 
plads til undervisningen i lø-
bet af skoleåret 2009/10. Det 
betyder imidlertid, at læsefe-
rien bliver meget kortere og 
mere presset end i de foregå-
ende år. Derfor er det vigtigt, 
at alle elever planlægger re-
petitionen grundigt før ek-
samen. Hvis der for eksem-
pel kun er en dag mellem to 
eksaminer, må man læse op 
til flere fag i de foregående 
dage. Det kræver god plan-
lægning og at planen over-
holdes. – Men det skal nu 
nok gå, så huen kan komme 
hovederne af 3.g- og 2.hf-
eleverne. 
 
Informationsteknologien har 
på mange måder gjort eksa-

men lettere. I gamle dage sad 
man bøjet over papir først 
med en blyant og efterføl-
gende med en kuglepen. 
Pænt og læseligt skulle resul-
tatet helst være. Nu klarer 
den bærbare besvarelsen i et 
hug. Man har ikke brug for 
viskelæder og blæk. 
Men den nye informations-
teknologi er samtidig en fri-
ster. Nu kan man snyde på 
alle mulige måder. 
Man kan koble sig ulovligt 
på nettet og hente hjælp. 
Man kan anvende ulovlige 
oversættelsesprogrammer. 
Man kan gemme mange op-
gaver fra nettet, som man ba-
re sætter ind som sin egen 
besvarelse, blot for at nævne 
nogle af snydemulighederne. 
Mit råd er ganske enkelt: Lad 
være. Konsekvensen, hvis 

man bliver afsløret, er gan-
ske voldsom. Man får ikke 
sit eksamensbevis. Man kan 
ikke deltage i translokatio-
nen. Man kan ikke køre 
rundt med sine glade klasse-
kammerater, der fik huen og 
eksamensbeviset. Så lad væ-
re. 41 studenter blev for et 
par år siden afsløret ved stu-
dentereksamen i spansk. De 
havde ulovligt anvendt et 
oversættelsesprogram, som 
hurtigt kunne afsløres. 
 
Men jeg er sikker på, at I alle 
er så kloge, at I ikke snyder 
til eksamen. Så derfor ønsker 
jeg jer alle held og lykke 
med den noget hektiske ek-
samen i år. 
 
Peter Kuhlman, rektor 

 
 
 
 
 
 



Eksamen 
 

Eksamensafvikling 
Fredag d. 21. maj offentliggøres 
eksamen for alle. I forhold til tidli-
gere år er eksamensperioden  af-
kortet. Den skriftlige eksamen af-
vikles i perioden 25.maj-3.juni. 
Den mundtlige eksamen skal i 
princippet afvikles i perioden 4. 
juni til og med 23. juni. For at det 
kan lade sig gøre, er de skriftlige 
eksamener dubleret, så der kan ta-
ges hensyn til elevernes forskellige 
fagkombinationer. For hvert skrift-
ligt fag placeres de udtrukne elever 
på en af to mulige dage. Opgaver-
ne får samme sværhedsgrad, men 
bliver vidt forskellige, så der ikke 

kan drages fordel af at være place-
ret på 2. prøvedag. 
Undervisningsministeriet har haft 
øje for, at eleverne med mange A-
niveaufag med skriftlig eksamen 
har haft meget lang læseferie til 
ganske få mundtlige prøver. Derfor 
indgår skriftlige eksamener fra og 
med denne sommertermin i eksa-
mensudtrækket. 
 
Hvis der ikke sker udtræk til skrift-
lig eksamen, skal man op i mundt-
lig eksamen i faget. Man kan dog 
stadig komme op både skriftligt og 
mundtligt. Udtrækket styres også 
efter, at ethvert bevis skal have en 

eksamenskarakter i mindst tre 
skriftlige fag og mindst tre mundt-
lige fag.  
 
Undervisningsministeriet lægger 
for fremtiden vægt på, at der skal 
ligge flere prøver sent i skoleforlø-
bet, så man ikke med stor sandsyn-
lighed kan forudsige, hvad man 
kommer op i efter skoleåret. Den 
gamle regel om, at der skulle være 
afviklet 3 eksaminer, skriftlige el-
ler mundtlige, efter 2g , er nu ænd-
ret til, at der blot skal være afviklet 
mindst 1 eksamen efter 2g. 
 
Orla Petersen, vicerektor

  
Eksamenstræning 

Der vil igen i år blive afholdt ek-
samenstræningskurser. 
 
Et kursus består af tre mødegange, 
nemlig mandag d. 26. april kl. 
13.50 – 15.50, onsdag d. 5. maj kl. 
13.50 – 15.50 og mandag d. 10. 
maj kl. 13.50 – 15.50. Der afholdes 
evt. en ekstra kursuseftermiddag 
onsdag d. 19. maj kl. 13.50 – 
15.50. 
 
Bliver du meget nervøs til eksa-
men – hektisk, desperat eller stres-
set? Har du prøvet, at klappen går 

ned? Alt er sort? Så meld dig til 
dette kursus. 
 
Vi vil prøve at give dig nogle prak-
tiske råd om det at gå til eksamen. 
Rådene er generelle og går ikke på 
de enkelte fag. Her må faglæreren 
træde til. 
 
Ingen kan det hele. Vi prøver at få 
dig til at kende din styrke og er-
kende dine svagheder. Vi prøver at 
få dig til at arbejde med dine svage 
punkter. 
 

Vi prøver også at vise dig nogle 
afspændingsteknikker og vejrtræk-
ningsøvelser, som du kan anvende 
før eksamen, i forberedelseslokalet 
og under eksaminationen. 
 
Du skal tilmelde dig kurset hos JK 
senest tirsdag d. 20. april. Put en 
seddel i JK’s dueslag på rød gang. 
 
HUSK – det er DIG, der er hoved-
personen!!!! 
 
Jørgen Kloch, matematik-
/kemilærer

 
Eksamensvejledning 

Inden offentliggørelsen af årets 
skriftlige og mundtlige eksamen, 
vil alle elever blive informeret om 
de særfaglige krav til eksamen i de 
enkelte fag, og eleverne vil via lec-
tios studieplan kunne læse og ud-
skrive fagenes undervisningsbe-
skrivelse og dermed eksamenspen-
sum. For nogle fag skal spørgsmå-

lene desuden være tilgængelige på 
nettet inden eksamen. 
I løbet af maj måned vil eleverne 
endvidere få udleveret en trykt ek-
samenspjece med vejledning i at 
gå til eksamen, brug af IT til ek-
samen og information om eksame-
nernes form og tilladte hjælpemid-
ler. Eksamenspjecen kan i øvrigt 

hentes på skolens hjemmeside un-
der elever/vejledninger. Umiddel-
bart inden sidste skoledag vil ele-
verne desuden blive informeret om 
mundtlig eksamen ved en morgen-
samling. 
 
Ditte Smith, pæd. leder 

 
 



Evaluering 
 

Som led i skolens kvalitetssikring 
har alle elever evalueret under-
visningen i de enkelte fag i januar 
måned. Samtidig har 1g-eleverne 
evalueret deres grundforløb, hvil-
ket svarer til uddannelsens første 
semester. Disse evalueringer er 
obligatoriske og skal ifølge sko-
lens evalueringsplan foregå en 
gang om året, således at især 
klassernes fag- og teamlærere, 
men også ledelsen, kan danne sig 
et indtryk af undervisningen og 
klassernes udbytte af samme. 
Men for at få et bredere kendskab 
til elevernes generelle trivsel på 
skolen og deres tilfredshed med 
deres fysiske og sociale arbejds-
miljø gennemførte skolen i febru-
ar en elevtilfredshedsundersøgel-
se for samtlige elever. De speci-
fikke resultater af undersøgelsen 
kan læses på FG’s hjemmeside 
under kvalitetssikring. 
For at trække de mest markante 
svar frem var majoriteten af ele-
ver mht. det sociale samspil i 
klassen enige om, at der er et godt 
sammenhold i deres klasse (88%), 
at der er en god stemning på sko-
len (95%), og at de vil anbefale 
skolen til andre (92%). 
Så generelt er eleverne heldigvis 
vældig glade for deres skole, lige-
som de er vældig tilfredse med 

den studieretning, de har valgt 
(89%), hvilke to ting nok hænger 
nøje sammen.  
Til spørgsmålet om hvorvidt ele-
verne synes, at tilbudene uden for 
undervisningen er gode, svarer 
94%, at det synes de, mens 81% 
samtidig synes, at de har indfly-
delse på udbuddet af aktiviteter. 
Hvad angår undervisningen er 
eleverne generelt ligeså tilfredse. 
86% af eleverne anfører, at un-
dervisningen er af høj faglig kva-
litet og det samme antal, at lærer-
ne er dygtige til at formidle det 
faglige stof, mens 82% mener, at 
undervisningsmaterialet er til-
fredsstillende. 
Så generelt kan man konkludere, 
at eleverne er glade for deres sko-
le og tilfredse med undervisnin-
gens kvalitet. 
Men ingen træer vokser ind i 
himlen, og der er naturligvis også 
visse kritikpunkter, som ledelse 
og lærere må tage ad notam, og 
hvor der skal arbejdes på forbed-
ringer. 
F.eks. udtrykkes der utilfredshed 
med de fysiske rammer for un-
dervisningen. Her angav 47%, at 
de fandt rammerne utilfredsstil-
lende, mens 68% udtrykte, at IT-
faciliteterne ikke var tilfredsstil-
lende. 

Det er jo for såvel elever som an-
satte meget tydeligt, at de nuvæ-
rende fysiske rammer har svært 
ved at indfri kravene til en mo-
derne uddannelsesinstitution med 
over 1100 elever og 120 ansatte. 
Det bliver derfor et væsentligt 
løft, at skolens nye kulturhus på 
over 1000 m² bliver taget i brug 
med det nye skoleår. Samtidig vil  
hele særklassefløjen, som tidlige-
re rummede både de kunstneriske 
og naturvidenskabelige fag, 
fremover få status af ren naturvi-
denskabelig fløj og derfor gen-
nemgå en omfattende renovering, 
så laboratorier og undervisnings-
lokaler kan leve op til standarder-
ne for en moderne og tidssvaren-
de naturvidenskabelig undervis-
ning. 
Hvad angår elevernes utilfredshed 
med skolens IT-faciliteter var det 
ud fra undersøgelsen vanskeligt at 
definere, hvilke specifikke for-
hold der var kritisable. På den 
baggrund vil ledelsen og datavej-
ledningen i begyndelsen af det 
nye skoleår iværksætte en under-
søgelse, der mere specifikt skal 
afdække, hvor der bør ske forbed-
ringer.  
Ditte Smith, pæd. leder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mens sneen endnu lå højt på byggepladsen, 
blev der holdt rejsegilde for håndværkerne 
og de ansatte på skolen. 
En pølsevogn var kørt op foran indgangen, 
så folk kunne nyde frokosten ved ”fo-
derbrædtet”



Forskningens døgn 
 

 

 
 

På Frederiksborg Gymnasium og 
HF blev Forskningens Døgn d. 22-
24. april brugt som afsæt til det 
faglige arbejde i flere klasser. Ke-
miholdene havde besøg af Søren 
Brøgger Christensen fra Farma, 
KU, som holdt foredrag om natur-
stoffer, mens 3t havde en forsker 
ud og holde oplæg om retskrivnin-
gens historie. 
Det mest omfattende arrangement 
var dog 2b og 2s projekt om fertili-
tet og fosterdiagnostik i samarbej-
de med hospitalet i Hillerød. Ele-
verne havde i ugerne op til arran-
gementet arbejdet i grupper med  
emnerne: 
 
 
 
 
 
 
 

• Fosterdiagnostik 
• Fosterudvikling 
• Racehygiejne 
• Genetiske sygdomme 
• Gravide misbrugere 
• Fertilitet 
• Designerbabyer 
• Genterapi 
• Kromosomfejl 

Hver gruppe fik tilknyttet en kon-
taktperson på hospitalet, som var 
grupperne behjælpelige med viden 
og ideer. Endvidere var der i det 
indledende forløb indlagt et besøg 
hos de enkelte gruppers kontakt-
person på hospitalet. 
Projektet afsluttedes d.23. april 
med et arrangement i auditoriet og 
porthuset på Hillerød Hospital. 
 
 
 
 

Efter velkomsten af vicedirektør 
Anders Kyst, et oplæg af filosof 
Henrik Kjeldgaard Jørgensen fra 
Etisk Råd og af forsker Thore Hil-
lig fra Klinisk Biokemisk afdeling 
var det elevernes tur til deres præ-
sentationer. 
Grupperne fremlagde resultaterne 
af deres ”forskning” på et højt fag-
ligt og retorisk niveau, der med al 
ønskelig tydelighed demonstrerede 
den viden, de havde erhvervet sig 
gennem arbejdet med projektet. 
Sven Erik Nielsen og Torsten In-
gerslev, biologilærere 



FG-musicalen 2010 
 
”Navnet er Bond. James Bond.” 
En sætning, der har givet genlyd 
blandt de fleste drengerøve, i de 
fleste hjem og hos de fleste filmel-
skere verden over i de 50 år, James 
Bond har prydet biograflærrederne 
og TV-skærmene. Og en af grun-
dene til, at det var med store for-
ventninger og udsigt til et halvt års 
enorme udfordringer, at årets mu-
sical på FG tog hul på hele Bond-
universet.  

At skulle skrive en James 
Bond-parodi er udfordring nok i 
sig selv. At skulle omdanne en ac-
tionhelt til en vattet tøsedreng, 
samtidig med at historien skulle 
være original, krævede en del re-
search, specielt når man som kvin-
delig instruktør aldrig har set en 
James Bond film, og det eneste fa-
refyldte eventyr, man har været på, 
er en overfyldt shoppinggade midt 
i en hedeturs junidag. 
Som enhver anden James Bond 
film skulle der være en superskurk, 
og en virkelig led en af slagsen. 
Samtidig skulle han være fuld-
stændig pærevanvittig, have det se-
jeste team af onde håndlangere og 
oven i hatten være en parodi på sig 
selv. Sådan skabte årets skurk, Dr. 
Yes, nærmest sig selv som en kat-
teelskende fanatiker og stjernepsy-
kopat. Han skulle være en vanvit-
tig og alternativ udgave af den før-
ste Bond-skurk, Dr. No, og han 
skulle hade James Bond. Så selv-
følgelig skulle selveste Bond også 
være med – en dameglad charlatan, 
der i en blanding af fobi for våben 
og kamp og med en pukkelrygget 

dobbeltgænger skulle vende op og 
ned på historien. Men hvad så med 
heltene? 

Her var problemet. For hvor-
dan skulle man kunne lave en ori-
ginal Bond-parodi med almindeli-
ge helte? Nej. Der skulle noget 
større til. Det var på tide at dykke 
ned i heltenes univers og finde de 
største, de bedste og så gøre dem 
hamrende elendige. Spiderman, 
Superman og Catwoman blev der-
med en del af FG’s Bond-univers 
sammen med skydegale nonner og 
sindsforvirrede skurke. Det første 
skridt var nået. Vi havde et manu-
skript. 

Så kom turen til audition. FG 
er kendt for at have et stort udvalg 
af talentfulde mennesker, så med 
en rolleliste på 12 karakterer, var 
det med sved på panden, at den 
skulle overstås. Og det var kun be-
gyndelsen.  

For hvordan er man en dårlig 
superhelt? Hvem gemmer sig bag 
den syge superskurk? Og hvordan 
spiller man to vidt forskellige rol-
ler, der i virkeligheden er én og 
samme person? Det krævede må-
neders hård træning og øvelser, 
men som med så mange andre ar-
rangementer på skolen, var der 
selvfølgelig også plads til spas og 
hygge, som musicalfolk nu egent-
lig er bedst til. Så selv om et halvt 
år med prøver 3 gange om ugen 
virker som hårdt arbejde, har det 
været en sjov oplevelse for alle. 

Der blev slidt og slæbt den 
sidste måned, hvor alle skuespille-
re blev sat på en hård prøve: Ikke 

nok med at de skulle spille deres 
roller overbevisende og med over-
skud, de skulle også stresse frem 
og tilbage med instruktør og in-
struktørassistent i det danske land 
for at købe de sidste ting ind, byg-
ge scene og meget andet. Og i alt 
arbejdet flyver tiden af sted, så den 
store dag pludselig har sneget sig 
ind på én – Premieredagen kom, 
galleaftenerne ventede om hjørnet, 
og den sidste forestilling stod for 
døren. Traditionen tro tog musica-
lens skuespillere, sangere, dansere, 
bigband, kor og alle andre i pro-
duktionen publikum med storm, og 
James Bond fik sin første musical-
succes, om ikke andet en smule 
anderledes end hans flirt med ka-
meraet. Med rosende anmeldelser 
fra bl.a. Hillerød Posten, kunne 
musicalen tilfreds pakke kulisser 
og kreativitet sammen for i år og 
klappe sig selv på skulderen, for 
alle har været med til at skabe et 
uforglemmeligt øjeblik i selskab 
med James Bond, Dr. Yes og de 
topuduelige superhelte. 

Nu er det så slut for denne 
gang. Som 3.g’er takker jeg af ef-
ter 3 år i musicalens tegn og vinker 
farvel til den stolte tradition på FG. 
Jeg giver stolt fanen videre og 
vender stærkt tilbage næste år, 
denne gang som engageret publi-
kum. 
 
Camilla 3.m, Instruktør og  
manuskriptforfatter  

     



   Prags ”vilde” byliv 
 

Om byen Prag er der en hel masse 
skrøner om, hvor mange tyve og 
prostituerede der er, men i virke-
ligheden er det en utrolig fredelig 
by og et godt turiststed. 
Byen Prag har virkelig mange 
gamle og smukke gader. Her uden 
for en af de utallige metrostationer 
i Prag ses det, at folk skynder sig 
forbi på den lille gade ud til deres 
dagligdags liv. Samtidig ses der et 
lille marked, hvor der er alverdens 
forskellige boder, med alt lige fra 
det skøreste legetøj til de smukke-
ste perler. 
Men selvom Prag generelt er en 
utrolig fredelig by, så er der dog 
alligevel et ret stort byliv med 
utroligt mange diskoteker m.m.  
Men selvom Prag med sine disko-
teker, pubber, kasinoer m.m. er 
meget større end København, hvad 
disse ting angår, så er der ikke nær 

så meget voldelig kriminalitet, som 
tit og ofte ses i København. 
Hvis vi ser bort fra Prags byliv og 
ser mere på arkitekturen, så ser vi, 
at Prag som gammel kulturby har 
været påvirket af de fleste arkitek-
toniske stilarter, der har været 
fremme gennem de seneste tusinde 
år. Trods ødelæggelser som følge 
af krige, brande og oversvømmel-
ser er der fortsat bevaret eksempler 
på de fleste af disse stilarter.  
Men det er også noget, tjekkerne 
gør utroligt meget ud af. F.eks. kan 
de sagtens finde på at genopbygge 
mange af deres bygninger i de 
gamle stilarter, hvilket muligvis 
også skyldes, at man har tænk sig 
at gøre Prag til en endnu større tu-
ristattraktion 
Nogle af de største turistattraktio-
ner i Prag er nok det Jødiske kvar-
ter og det gule marked.  

Den første store turistattraktion, 
det jødiske kvarter, er en bydel af 
Prag, der beskriver jødernes histo-
rie, og paradoksalt nok blev meget 
af det, som kan ses i det jødiske 
kvarter i dag, indsamlet af Nazi-
tyskerne fra hele verden. I selve 
den jødiske del af Prag ses alle de 
forskellige Synagoger, som gen-
nem årene har været medvirkende 
til at gøre Prag til en turistattrakti-
on. 
Det gule Marked, som navnet indi-
rekte siger, er et marked, hvor for-
trinsvis kinesere handler med for-
skellige ting lige fra våben til sol-
briller. Den største markedsvare er 
dog nok tøj, men selvom tøjet er 
kopivarer, så er det billigt i forhold 
til Danmark. Derfor kan man også 
se mange dansker på Det gule 
Marked.  
Frants Chr. B. Stentzer 1r 

 

 
Her ses Golem som efter sigende skulle vågne op, når dagen kommer og hjælpe alle jøderne; som den jødi-

ske Messias. En blanding af Holger Danske og Jesus.  



Genbesøg-besøg i Metz og Bretten 
 
1.a’s franskhold har været en 
tur i Frankrig for at lære den 
franske kultur at kende på tæt 
hold, det har været en 
spændende tur med mange 
interessante syn og indtryk fra 
både sprogets og familielivets 
side. Turen var en forlængelse 
af en tidligere udveksling, hvor 
vores værter var i Danmark til 
klimakonference.  
Onsdag kørte vi i tog hele dagen, 
hele natten og hele morgenen. 
Kedeligt!  
Torsdag ankom vi til Metz, hvor 
vores værters lærere eskorterede 
os til gymnasiet Robert Schuman, 
opkaldt efter manden, der var 
med til at stifte kul- og 
stålunionen. Der blev vi taget 
imod med dejlig varm 
kantinemad: Kylling i gulerods-
kartoffelmos med tilhørende og 
delicious kagemand til dessert. 
Efterfølgende tog vi en smuttur i 
byen og senere hjem til vores 
værter. 

Fredag var vi i Verdun. En dejlig 
by med mange historiske og 
kalkede monumenter. Der var vi 
på en indtryksrig, hyggelig og lidt 
skræmmende samt klemt togtur 
igennem nogle lange kolde og 
stenede gange. Vognene var små. 
Der var i hvert fald ikke plads til 
hyggelig’hygge, da vi sad seks 
mand i hver vogn. Vi lærte en 
masse på togturen om, hvordan 
forholdene under 1. Verdenskrig 
var. Derefter tog vi op til en stor 
kirkegård med mange kors og 
gravmonumenter - og rullegræs. 
Der sad vi i en hyggelig biograf 
og sov og så film i lækre sæder 
med flammerødt stofbetræk! 
MMM!  
Derefter gik vi i en rende i en 
nærliggende skov, hvor vi skulle 
løbe som de gamle soldater.  
I weekenden var der dømt hygge 
med værtsfamilierne, og de fleste 
værter besluttede sig for at samle 
os danskere til fest. I starten af 
ugen overværede vi undervisning 

på vores værters gymnasium. Det 
var meget interessant at opleve 
fransk undervisning, på fransk, 
altså for at prøve noget andet end 
den danske franskundervisning. 
Senere på dagen tog vi bussen til 
Nancy, hvor vi kunne shoppe, 
eller hvad vi nu havde lyst til.  
Tirsdag morgen sagde vi farvel til 
vores franske venners familier. 
Derefter tog vi med vores franske 
homies til Strasbourg i 
Nordfrankrig. Vi havde nemlig 
fået lov til at komme helt ind i 
midten af det kæmpe store 
enorme europæiske unionsråd. 
Det var en fed oplevelse. Da vi 
havde været der, mødtes vi med 
den tyske del af klassen, og vi 
fulgtes med dem fra Strasbourg 
og hele vejen med toget hjem til 
Danmark.   
Mikkel Juul, Alexander Oliver & 
Therese Olesen, 1.a 

 

Forårsudstilling 2010 
 

 



KALENDEREN 
 
Maj 
Ons. 5. 18:30 Dramaaften 1c,u,x,z 
Tor. 6. Q: Talentaften 
Fre. 7. Sidste CU-fest 
Uge 19 2hf Eksamensprojekt 
 1g/2g årsprøver 
Uge 20 2g årsprøver 
Man. 17. 2 hf aflevering af synopsis til EP 8:30 
Fre. 21. Eksamensplan offentliggøres 
 Sidste skoledag 2g/3g/2hf 
Uge 21 1g dansk-/historieopgave 
Tir. 25. Første skriftlige eksamensdag 
 
Juni 
Tor. 3. Sidste skriftlige eksamensdag 
Ons. 23. Sidste mundtlige eksamensdag 
 Gallafest 3g/2hf 18:00 
Tor.24. Afslutning 1g/2g/1hf 12:00 i klasser 
 13:00 festsal 
Fre.25 Translokation 2hf 9:00 
 Translokation 3g 11:00 
 
 Sommerferie lør.26.6. – tir.10.8. (incl) 
 
 
August 
Ons. 11. Første skoledag efter ferien: 
 9:00 Alle nye elever mødes i festsal 
 9:45 Morgensamling 2g/2hf/3g derefter alm. undervisning 
Fre. 20. 18:00 Fest for nye elever og deres forældre 
 
September 
Fre. 3. Idrætsdag 
 
Oktober 
 
Efterårsferie lør. 16 – søn. 24 (incl.) 
 
November 
Tor. 25. Aflevering af 2hf SSO 
 
December 
Tor. 16. Aflevering af 3g SRP 
Fre. 17. Juleafslutning 
 
Juleferie lør. 18.12. – søn. 2.1. (incl) 
 
Januar 
Ma. 31. 3g AT åbning af ressourcerum til synopsis 
 
Vinterferie lør. 12. – søn. 20. (incl) 
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